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คานา
สำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 ดำขนินงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยา
ขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อนโดยวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิด
ผลประโยชน์ทกบซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the
Tread way Commission) ขพ้่องำหนดมำตรงำรสำคกญขร่าด่วนขชิารุงในงำรป้อางกนงำรทุจริตงำรบริหำราำน
ท่่โปร่าใสตรวจสอบได้และงำรแง้ไตปัญหำงำรงระทำผิดวินกยตอาขจ้ำหน้ำท่่รกฐท่่ขป็นปัญหำสำคกญและพบบ่อย
นองจำงน่้ยกานำควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อนท่่ได้น่้มำงำหนดขป็นคู่ม้อ
ป้อางกนผลประโยชน์ทกบซ้อนสำนก งาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำอ่งด้วยขพ้่อบรรลุ ขป้ำหมำยตำมยุทธึำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยงำรป้อางกนและปรำบปรำมงำรทุจริต ระยะท่่ 3 (พ.ึ. 2560 – 2564)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
งำรม่ ผ ลประโยชน์ ทก บ ซ้ อ นถ้ อ ขป็ น งำรทุ จ ริ ต คอร์ รก ป ชก่ น ประขภทหนก่ า ขพรำะขป็ น งำรแสวาหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยงำรละขมิดต่องฎหมำยหร้อจริยธรรมด้วยงำรใช้อำนำจในตำแหน่าหน้ำท่่ไปแทรงแซา งำรใช้
ดุลยพินิจในงระบวนงำรตกดสินใจตอาขจ้ำหน้ำท่่ตอารกฐ จนทำให้ขงิดงำรละทิ้าคุณธรรมในงำรปฏิบกติหน้ำท่่สำธำรณะ
ตำดควำมขป็นอิสระ ควำมขป็นงลำา และควำมขป็นธรรม จนส่าผลงระทบต่อประโยชน์สำธำรณะตอาส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลกงตอาอาค์งร หน่วยาำน สถำบกนและสกาคมต้อาสูญขส่ยไป โดยผลประโยชน์ท่สูญขส่ยไปอำจอยู่ในรูป
ตอาผลประโยชน์ทำางำรขาิน คุณภำพงำรให้บริงำร ควำมขป็นธรรมในสกาคม รวมถกาคุณค่ำอ้่น ๆ ตลอดจนโองำส
ในอนำคตตก้าแต่ร ะดกบ อาค์งรจนถการะดกบ สก าคม อย่ำาไรง็ตำมท่ำมงลำาผู้ ท่จาใจงระทำควำมผิ ด ยกาพบผู้ งระทำ
ควำมผิดโดยไม่ขจตนำหร้อไม่ม่ควำมรู้ในขร้่อาดกางล่ำวอ่งขป็นจำนวนมำง จนนำไปสู่งำรถูงงล่ำวหำร้อาขร่ยนขร้่อาทุจริต
หร้อถูงลาโทาทำาอำญำ ผลประโยชน์ ทกบซ้อน หร้อควำมตกดแย้างกนระหว่ำาผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) ขป็นประขด็นปัญหำทำางำรบริหำรภำครกฐในปัจจุบกนท่่ขป็นบ่อขงิดตอาปัญหำ
งำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดกบท่่รุนแราตก้น และยกาสะท้อนปัญหำงำรตำดหลกงธรรมำภิบำลและขป็นอุปสรรคต่องำร
พกฒนำประขทึ อ่งด้วย
สำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 ดำขนินงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำร
ปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อนโดยวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบ
ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
ขป็นงรอบงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบผลประโยชน์ทกบซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถกา งระบวนงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาท่่ขป็นระบบในงำรบริหำรปัจจกย
และควบคุมงระบวนงำรปฏิบกติาำนขพ้่อลดมูลขหตุตอาโองำสท่่จะทำให้ขงิดควำมขส่ยหำยจำงงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิด
ผลประโยชน์ทกบซ้อน
ประขภทตอาควำมขส่่ยาแบ่าอองขป็น๔ด้ำนดกาน่้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถกา ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรบรรลุขป้ำหมำย
และพก น ธงิ จ ในภำพรวมท่่ ข งิ ด จำงขปล่่ ย นแปลาตอาสถำนงำรณ์ แ ละขหตุ ง ำรณ์ ภ ำยนองท่่ ส่ า ผลต่ อ
งลยุทธ์ท่งำหนดไว้และงำรปฏิบกติตำมแผนงลยุทธ์ไม่ขหมำะสมรวมถกาควำมไม่สอดคล้อางกนระหว่ำานโยบำยขป้ำหมำย
ง ล ยุ ท ธ์ โ ค ร า ส ร้ ำ า อ า ค์ ง ร ภ ำ ว ง ำ ร ณ์ แ ต่ า ตก น ท รก พ ย ำ ง ร แ ล ะ ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม อก น ส่ า ผ ล ง ร ะ ท บ
ต่อวกตถุประสาค์หร้อขป้ำหมำยตอาอาค์งร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) ขง่่ยวต้อางกบประสิทธิภำพประสิทธิผล
หร้อผลงำรปฏิบกติาำนโดยควำมขส่่ยาท่่อำจขงิดตก้นขป็นควำมขส่่ยาขน้่อาจำงระบบาำนภำยในตอาอาค์งร/งระบวนงำร
ขทคโนโลย่หร้อนวกตงรรมท่่ใช้ /บุคลำงร/ควำมขพ่ยาพอตอาต้อมูลส่าผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในงำรดำขนิน
โครางำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ขป็นควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรบริหำราบประมำณ
และงำรขาินขช่นงำรบริหำรงำรขาินท่่ไม่ถูงต้อาไม่ขหมำะสมทำให้ตำดประสิทธิภำพและไม่ทกนต่อสถำนงำรณ์หร้อขป็น
ควำมขส่่ยาท่่ขง่่ยวต้อางกบงำรขาินตอาอาค์งำรขช่นงำรประมำณงำราบประมำณไม่ขพ่ยาพอและไม่สอดคล้อางกบตก้นตอน

4
งำรดำขนินงำรขป็นต้นขน้่อาจำงตำดงำรจกดหำต้อมูลงำรวิขครำะห์งำรวำาแผนงำรควบคุมและงำรจกดทำรำยาำนขพ้่อ
นำมำใช้ในงำรบริหำราบประมำณและงำรขาินดกางล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) ขง่่ยวต้อางกบ
งำรปฏิบกติตำมงฎระขบ่ยบต่ำาๆโดยควำมขส่่ยาท่่อำจขงิดตก้นขป็นควำมขส่่ยาขน้่อาจำงควำมไม่ชกดขจนควำมไม่ทกนสมกย
หร้ อ ควำมไม่ ค รอบคลุ ม ตอางฎหมำยงฎระขบ่ ย บต้ อ บก า คก บ ต่ ำ าๆรวมถก า งำรท ำนิ ติ ง รรมสก ญ ญำงำรร่ ำ าสก ญ ญำ
ท่่ไม่ครอบคลุมงำรดำขนินาำน
สำขหตุตอางำรขงิดควำมขส่่ยาอำจขงิดจำงปัจจกยหลกง ๒ ปัจจกย ค้อ
1) ปัจจัยภายใน ขช่น นโยบำยตอาผู้บริหำร ควำมซ้่อสกตย์ จริยธรรมคุณธรรมตอาบุคลำงรและ
งำรขปล่่ยนแปลาระบบาำนควำมขช้่อถ้อได้ตอาระบบสำรสนขทึงำรขปล่่ยนแปลาผู้บริหำรและขจ้ำหน้ำท่่บ่อยครก้า
งำรควบคุมงำงกบดูแลไม่ทก่วถกาและงำรไม่ปฏิบกติตำมงฎหมำยระขบ่ยบหร้อต้อบกาคกบตอาหน่วยาำนขป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก ขช่น งฎหมำยระขบ่ยบต้อบกาคกบตอาทำารำชงำรงำรขปล่่ยนแปลาทำาขทคโนโลย่
หร้อสภำพงำรแต่าตกนสภำวะแวดล้อมทก้าทำาขึราฐงิจและงำรขม้อาขป็นต้น
ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น หมำยถก า สภำวงำรณ์ ห ร้อ ต้ อ ขท็ จ จริ า ท่่ บุค คลไม่ ว่ ำ จะขป็ น นก ง งำรขม้ อ า
ต้ำรำชงำรพนกงาำนบริากทหร้อผู้บริหำรซก่าม่อำนำจหน้ำท่่ขจ้ำหน้ำท่่ตอารกฐปฏิบกติหน้ำท่่ในตำแหน่าหน้ำท่่ท่บุคคลนก้น
รก บ ผิ ด ชอบอยู่ แ ละส่ า ผลงระทบต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมซก่ า งำรงระท ำนก้ น อำจ จะขงิ ด ตก้ น อย่ ำ ารู้ ตก ว หร้ อ ไม่ รู้ ตก ว
ทก้า ขจตนำและไม่ ขจตนำและม่รู ป แบบท่่ห ลำงหลำยไม่จ ำงก ดอยู่ใ นรู ปตอาตกว ขาิ นหร้อ ทรก พย์ สิ น ขท่ ำนก้ นแต่ร วมถก า
ผลประโยชน์อ้่นๆท่่ไม่ใช่ในรูปตกวขาินหร้อทรกพย์สินง็ได้อำทิงำรแต่าตก้าพรรคพวงขต้ำไปดำราตำแหน่าในอาค์งรต่ำาๆทก้า
ในหน่วยาำนรำชงำรรกฐวิสำหงิจและบริากทจำงกดหร้องำรท่่บุคคลผู้ม่อำนำจหน้ำท่่ตกดสินใจให้ญำติพ่น้อาหร้อบริากทท่่
ตนม่ส่วนได้ส่วนขส่ยได้รกบสกมปทำนหร้อผลประโยชน์จำงทำารำชงำรโดยมิชอบส่าผลให้บุคคลนก้นตำดงำรตกดสินใจท่่
ขท่่ยาธรรมขน้่อาจำงยกดผลประโยชน์ส่วนตนขป็นหลกงผลขส่ยจกาขงิดตก้นงกบประขทึชำติงำรงระทำแบบน่้ขป็นงำรงระทำ
ท่่ผิดทำาจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จก า หมำยถก า งระบวนงำรวิ ข ครำะห์
ควำมขส่่ยาท่่ขป็นระบบในงำรบริหำรปัจจกยและควบคุมงระบวนงำรปฏิบกติาำนขพ้่อลดมูลขหตุตอาโองำส ท่่จะทำให้ขงิด
ควำมขส่ยหำยจำงงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อน หร้อควำมตกดแย้าระหว่ำาผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขป็นสำคกญ อกนขง่่ยวขน้่อาขช้่อมโยาอย่ำาใงล้ชิดงกบงำรทุจริต งล่ำวค้อ ยิ่าม่สถำนงำรณ์หร้อ
สภำวงำรณ์ตอางำรตกดงกนตอาผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม มำงขท่ำใด ง็ยิ่าม่โองำสง่อให้ขงิดหร้อ
นำไปสู่งำรทุจริตมำงขท่ำนก้น
งำรวิ ข ครำะห์ ค วำมขส่่ ย าขง่่ ย วงก บ ผลประโยชน์ ทก บ ซ้ อ นในครก้ า น่้ น ำขอำควำมขส่่ ย าในด้ ำ นต่ ำ าๆ
มำดำขนินงำรวิขครำะห์ตำมงรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมขส่่ยาด้ำนผลประโยชน์ทกบซ้อนตอาสำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำ
ประถมึกงาำตรกา ขตต 2 งำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบผลประโยชน์ทกบซ้อนน่้จะช่วยให้สำนกงาำนขตตพ้้นท่่
งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 ทรำบถกาควำมขส่่ยาด้ำนผลประโยชน์ทกบซ้อนท่่ขงิดตก้น และปัจจกยขส่่ยาท่่อำจขป็น
ขหตุทำให้
1. งำรปฏิบก ติร ำชงำรตำมอำนำจหน้ำท่่ต อาต้ำรำชงำรขป็นไปในลก งาณะท่่ตำดหร้ อม่ควำม
รกบผิดชอบไม่ขพ่ยาพอ
2. งำรปฏิบกติหน้ำท่่ไปในทำาท่่ท่ำให้ประชำชนตำดควำมขช้่อถ้อในควำมม่คุณธรรมควำมม่จริยธรรม
3. งำรปฏิบกติหน้ำท่่โดยงำรตำดงำรคำนกาถกาประโยชน์ส่วนรวมมำงงว่ำประโยชน์ส่วนตน และงำร
ยกดมก่นในหลกงธรรมำภิบำล
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พร้อมงกนน่้ ยกาสำมำรถงำหนดมำตรงำรแนวทำางำรป้อางกน ยกบยก้างำรทุจริต ปิดโองำสงำรทุจริต และขพ้่องำหนด
มำตรงำรหร้อแนวทำางำรป้อางกนและแง้ไตปัญหำงำรทุจริตประพฤติมิชอบ งำรงระทำผิดวินกยตอาขจ้ำหน้ำท่่รกฐท่่ขป็น
ปัญหำสำคกญและพบบ่อยอ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. ขพ้่อสร้ำาส้บทอดวกฒนธรรมสุจริตและแสดาขจตจำนาสุจริตในงำรบริหำรรำชงำรให้ขงิดควำมคิด
แยงแยะผลประโยชน์ส่วนตนงกบผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ขพ้่อแสดาควำมมุ่ามก่นในงำรบริหำรรำชงำรโดยใช้หลกงธรรมำภิบำล
๓. ขพ้่อตรวจสอบงำรบริหำราำนและงำรปฏิบกติรำชงำรตอาขจ้ำหน้ำท่่รกฐไม่ให้ขงิดงำรแสวาหำ
ผลประโยชน์ส่วนตกวในตำแหน่าหน้ำท่่อกนมิควรได้โดยชอบตำมงฎหมำยให้ยกดมก่นในคุณธรรมจริยธรรมขป็นแบบอย่ำาท่่
ด่ย้นหยกดทำในสิ่าท่่ถูงต้อาขป็นธรรมถูงงฎหมำยโปร่าใสและตรวจสอบได้
๔. ขพ้่อสร้ำาควำมขช้่อมก่นึรกทธำต่องำรบริหำรรำชงำรแผ่นดินแง่ผู้รกบบริงำรผู้ม่ส่วนได้ส่วนขส่ยและ
ประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
งำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาด้ำนผลประโยชน์ทกบซ้อน ขป็นงำรวิขครำะห์ระดกบโองำสท่่จะขงิดผลงระทบตอา
ควำมขส่่ยาต่ำาๆ ขพ้่อประขมินโองำสและผลงระทบตอาควำมขส่่ยา และดำขนินงำรวิขครำะห์ และจกดลำดกบควำมขส่่ยา
โดยง ำหนดขงณฑ์ ง ำรประขมิ น มำตรฐำนท่่ จ ะใช้ ใ นงำรประขมิ น ควำมขส่่ ย า ด้ ำ นผลประโยชน์ ทก บ ซ้ อ น ได้ แ ง่
ระดกบโองำสท่่จะขงิดควำมขส่่ยา (Likelihood) และควำมรุนแราตอา ผลงระทบ (Impact) และระดกบควำมขส่่ยา ทก้าน่้
งำหนดขงณฑ์ในขชิาคุณภำพขน้่อาจำงขป็นต้อมูลขชิาพรรณำ ท่่ไม่สำมำรถระบุขป็นตกวขลต หร้อจำนวนขาินท่่ชกดขจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูามำง
สูา
ปำนงลำา
น้อย
น้อยมำง

คาอธิบาย
ม่โองำสขงิดตก้นขป็นประจำ
ม่โองำสขงิดตก้นบ่อยครก้า
ม่โองำสขงิดตก้นบำาครก้า
ม่โองำสขงิดตก้นน้อยครก้า
ม่โองำสขงิดตก้นยำง

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูามำง
สูา
ปำนงลำา
น้อย
น้อยมำง

คาอธิบาย
ถูงลาโทาทำาวินกยร้ำยแรา
ถูงลาโทาทำาวินกยอย่ำาไม่ร้ำยแรา
สร้ำาบรรยำงำึในงำรทำาำนท่่ไม่ขหมำะสม
สร้ำาควำมไม่สะดวงต่องำรปฏิบกติาำนบ่อยครก้า
สร้ำาควำมไม่สะดวงต่องำรปฏิบกติาำนนำนๆครก้า

ระดกบตอาควำมขส่่ยา (Degree of Risk) แสดาถการะดกบควำมสำคกญในงำรบริหำรควำมขส่่ยา โดยพิจำรณำ
จำงผลคูณตอาระดกบ โองำสท่่จ ะขงิดควำมขส่่ ยา (Likelihood) งกบระดกบควำมรุนแราตอาผลงระทบ (Impact)
ตอาควำมขส่่ยาแต่ละสำขหตุ (โองำส × ผลงระทบ) งำหนดขงณฑ์ไว้ 4 ระดกบ ดกาน่้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมขส่่ยาระดกบสูามำง (Extreme Risk : E)
ควำมขส่่ยาระดกบสูา (High Risk : H)
ควำมขส่่ยาระดกบปำนงลำา (Moderate Risk : M)
ควำมขส่่ยาระดกบต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาจะต้อาม่งำรงำหนดแผนภูมิควำมขส่่ยา (Risk Profile) ท่่ได้จำง งำรพิจำรณำ
จกดระดกบควำมสำคกญตอาควำมขส่่ยาจำงโองำสท่่จะขงิดควำมขส่่ยา (Likelihood) และผลงระทบ ท่่ขงิดตก้น (Impact)
และตอบขตตตอาระดกบควำมขส่่ยาท่่สำมำรถยอมรกบได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซก่าจกดแบ่าขป็น 4 ระดกบสำมำรถแสดาขป็น Risk Profile แบ่าพ้้นท่่ขป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้ขงณฑ์ในงำรจกดแบ่า
ดกาน่้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
ขส่่ยาสูามำง (Extreme)
15-25 คะแนน
ม่มำตรงำรลดและประขมินซ้ำ
หร้อถ่ำยโอนควำมขส่่ยา
ขส่่ยาสูา (High)
9-14 คะแนน
ม่มำตรงำรลดควำมขส่่ยา
ปำนงลำา (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรกบควำมขส่่ยาแต่ม่มำตรงำร
ควบคุมควำมขส่่ยา
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรกบควำมขส่่ยา
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ควำ
ม
รุนแ
รา
ตอา
ผล
งระ
ทบ
(Im
pac
t)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โองำสท่่จะขงิดควำมขส่ยหำย (Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ์
ส่แดา
ส่ส้ม
ส่ขหล้อา
ส่ขต่ยว
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
สำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 ม่งำรดำขนินงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำร
ปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อน ดกาน่้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- งระบวนาำนท่่ขง่่ยวต้อางกบงำรใช้ขาินและม่ช่อาทำาท่่จะทำประโยชน์ให้แง่ตนขอาและพวงพ้อา
- งระบวนาำนท่่ขง่่ย วต้อางกบ งำรใช้ดุล ยพินิจตอาขจ้ำหน้ำท่่ซก่าม่โ องำสใช้อย่ำาไม่ขหมำะสมค้อม่งำร
ขอ้้อประโยชน์หร้อให้ควำมช่วยขหล้อพวงพ้อางำรง่ดงกนงำรสร้ำาอุปสรรค
- งระบวนาำนท่่ม่ช่อาทำาขร่ยงร้อาหร้อรกบผลประโยชน์จำงผู้ท่ม่ส่วนขง่่ยวต้อาซก่าส่าผลทำาลบต่อ ผู้อ้่น
ท่่ขง่่ยวต้อา
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- งำรรกบ – จ่ำยขาิน
- งำรบกนทกงบกญช่รกบ – จ่ำย / งำรจกดทำบกญช่ทำางำรขาิน
- งำรจกดซ้้อจกดจ้ำาและงำรจ้ำาบริงำร
- งำรงำหนดคุณลกงาณะวกสดุครุภกณฑ์งำรงำหนดคุณสมบกติผู้ท่จะขต้ำประมูลหร้อตำยสินค้ำ
- งำรตรวจรกบวกสดุครุภกณฑ์
- งำรปฏิบกติาำนตอาขจ้ำหน้ำท่่ไม่ขป็นไปตำมตก้นตอนและระขบ่ยบงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
- งำรคกดขล้องบุคคลขต้ำรกบรำชงำร
- งำรจกดหำพกสดุ
- งำรจกดทำโครางำรฝึงอบรมึกงาำดูาำนประชุมและสกมมนำ
- งำรขบิงค่ำตอบแทน
- งำรใช้รถรำชงำร
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญขส่ยาบประมำณ
- ขปิดช่อาทำาให้ขจ้ำหน้ำท่่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบกติใช้โองำสงระทำผิดในทำามิชอบด้วยหน้ำท่่
- ขส่ยช้่อขส่ยาและควำมน่ำขช้่อถ้อตอาหน่วยาำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต
2รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ขช่น
- งำรส่าขสริมงำรปฏิบกติตำมจรรยำบรรณตอาบุคลำงรสำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำ
- ขผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำาสรรค์ให้แง่ขจ้ำหน้ำท่่
- จกดโครางำรฝึงอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้งกบขจ้ำหน้ำท่่
- งำรส่าขสริมให้ผู้บกาคกบบกญชำขป็นตกวอย่ำาท่่ด่
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน ขช่น
- งำรแจ้าขว่ยนหลกงขงณฑ์และวิธ่งำรบริหำราำนบุคคลท่่โปร่าใสและขป็นธรรม
- งำรขผยแพร่หลกงขงณฑ์งำรรกบทรกพย์สินหร้อประโยชน์อ้่นใด
- งำรตรวจสอบติดตำมประขมินผลและรำยาำนผลงำรปฏิบกติาำนตอาบุคลำงรสำนกงาำนขตตพ้้นท่่
งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 อย่ำาสม่ำขสมอและต่อขน้่อา
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- จกดช่อาทำางำรร้อาขร่ยนขง่่ยวงกบงำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ประจาปีพ.ศ. 2561
สำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 งำหนดควำมขส่่ยาท่่ขง่่ยวงกบผลประโยชน์ทกบซ้อน
จำนวน 3 ประขด็นหลกงดกาน่้
1. งระบวนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาไม่ขป็นไปตำมระขบ่ยบ
2. งำรขบิงจ่ำยาบประมำณท่่ไม่ถูงต้อาตำมระขบ่ยบ
3. งำรขอ้้อประโยชน์ต่อพวงพ้อาในงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
ขม้่อพิจำรณำโองำส/ควำมถ่่ท่จะขงิดขหตุงำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแราตอาผลงระทบ (Impact)
ตอาแต่ละปัจจกยขส่่ยาแล้ว จกานำผลท่่ได้มำพิจำรณำควำมสกมพกนธ์ระหว่ำาโองำสท่่จะขงิดควำมขส่่ยา และผลงระทบ
ตอาควำมขส่่ยาต่องิจงรรม หร้อภำรงิจตอาหน่วยาำนว่ำ ง่อให้ขงิดระดกบตอาควำมขส่่ยาในระดกบใดในตำรำาควำมขส่่ยา
ซก่าจะทำให้ทรำบว่ำม่ควำมขส่่ยาใดขป็นควำมขส่่ยาสูาสุดท่่จะต้อาบริหำรจกดงำรง่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1
2
3
๔

งระบวนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาไม่ขป็นไปตำมระขบ่ยบ
งำรขบิงจ่ำยาบประมำณท่่ไม่ถูงต้อาตำมระขบ่ยบ
งำรขอ้้อประโยชน์ต่อพวงพ้อาในงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
งำรจกดหำพกสดุ

โอกาส ผลกระทบ
1
1
1
1

1
1
1
1

ระดับ
ความเสี่ยง
1
1
1
1

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(1)
(1)
(1)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ควำ
5
ม
4
รุนแ
รา
3
ตอา
ผล
2
งระ
(1) (2)
ทบ
1
(3) (๔)
(Im
1
2
3
4
5
pac
t)
โองำสท่่จะขงิดควำมขส่ยหำย (Likelihood)
จำงแผนภูมิควำมขส่่ยา (Risk Map) ท่่ได้จำงงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาและจกดลำดกบควำมสำคกญตอาควำมขส่่ยา
ด้ ำ นผลประโยชน์ ทก บ ซ้ อ นสำมำรถสรุ ป งำรวิ ข ครำะห์ ค วำมขส่่ ย าและจก ด ล ำดก บ ควำมส ำคก ญ ตอาควำมขส่่ ย าด้ ำ น
ผลประโยชน์ทกบซ้อนได้ดกาน่้
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
งระบวนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาไม่ขป็นไปตำมระขบ่ยบ
งำรขบิงจ่ำยาบประมำณท่่ไม่ถูงต้อาตำมระขบ่ยบ
งำรขอ้้อประโยชน์ต่อพวงพ้อาในงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
งำรจกดหำพกสดุ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดกบ 1 (ต่ำ = 1 คะแนน)
ลำดกบ 2 (ต่ำ = 1 คะแนน)
ลำดกบ 3 (ต่ำ = 1 คะแนน)
ลำดกบ ๔ (ต่ำ = 1 คะแนน)

จำงตำรำาวิขครำะห์ควำมขส่่ยาสำมำรถจำแนงระดกบควำมขส่่ยาอองขป็น 1 ระดกบค้อ ระดกบควำมขส่่ยาต่ำโดย
สำมำรถสรุปต้อมูลงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อนสำนกงาำนขตตพ้้นท่่
งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 ประจำปีาบประมำณ 2561 ม่ดกาน่้
ระดับความเสี่ยง
ควำมขส่่ยาระดกบต่ำ
(Low)
ควำมขส่่ยาระดกบต่ำ
(Low)
ควำมขส่่ยาระดกบต่ำ
(Low)
ควำมขส่่ยาระดกบต่ำ
(Low)

มาตรการกาหนด
ยอมรกบควำมขส่่ยาแต่ม่มำตรงำรป้อางกน
และควบคุมควำมขส่่ยา
ยอมรกบควำมขส่่ยาแต่ม่มำตรงำรป้อางกน
และควบคุมควำมขส่่ยา
ยอมรกบควำมขส่่ยาแต่ม่มำตรงำรป้อางกน
และควบคุมควำมขส่่ยา
ยอมรกบควำมขส่่ยาแต่ม่มำตรงำรป้อางกน
และควบคุมควำมขส่่ยา

ปัจจัยความเสี่ยง
- งระบวนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
ไม่ขป็นไปตำมระขบ่ยบ
- งำรขบิงจ่ำยาบประมำณ
ท่่ไม่ถูงต้อาตำมระขบ่ยบ
- งำรขอ้้อประโยชน์ต่อพวงพ้อา
ในงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
- งำรจกดหำพกสดุ

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

1

1

ระดับ
ความ
เสี่ยง
1

2. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

๑

๑

๑

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ง.พ.
60

ไตรมาส 3
ม่.ค.
60

ขม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ง.ค.
60

ส.ค.
60

ง.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ

1. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ ต้ำรำชงำร และ
บุคลำงร ให้ปฏิบกติตำมหลกงขงณฑ์และ
แนวทำา งำรจกดซ้้อจกดจ้ำา โดยวิธ่พิขึา
อย่ำาขคร่าครกด
2. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ขจ้ำหน้ำท่่
ผู้รกบผิดชอบด้ำนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาจกดทำ
รำยาำนสรุปงำรจกดซ้้อจกดจ้ำารำยไตรมำสและ
ขสนอให้หกวหน้ำส่วนรำชงำรรกบทรำบทุงครก้า
3. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ขจ้ำหน้ำท่่
ผู้ปฏิบกติาำนด้ำนพกสดุและบุคลำงรท่่ขง่่ยวต้อา
งกบงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา รกบรอาถกาควำม
ไม่ขง่่ยวต้อาสกมพกนธ์งกบผู้ขสนอาำนในงำร
จกดซ้้อจกดจ้ำา
4. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ต้ำรำชงำรและ
บุคลำงร ให้ปฏิบกติตำม พ.ร.บ. งำรจกดซ้้อ
จกดจ้ำา อย่ำาขคร่าครกด

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

1. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ต้ำรำชงำร และ
บุคลำงรปฏิบกติตำมระขบ่ยบงำรขบิงจ่ำย
งำรขาินและงำรคลกา อย่ำาขคร่าครกด
2. ควบคุม งำงกบ ดูแลต้ำรำชงำร และ
บุคลำงรให้ปฏิบกติตำมประงำึหลกงขงณฑ์งำร
ปฏิบกติขง่่ยวงกบต้อร้อาขร่ยน งำรละขว้นงำร
ปฏิบกติหน้ำท่่และงำรประพฤติมิชอบ อย่ำา
ขคร่าครกด

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

12

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3. การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1

1

ระดับ
ความ
เสี่ยง
1

๔. การจัดหาพัสดุ

๑

๑

๑

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม ง่ำงกบ ดูแลให้ต้ำรำชงำร และ
บุคลำงร ปฏิบกติตำมนโยบำยขง่่ยวงกบควำม
โปร่าใสงำรขสริมสร้ำา คุณธรรม จริยธรรม
ขพ้่อให้ต้ำรำชงำรถ้อปฏิบกติอย่ำาขคร่าครกด
2. ควบคุม งำงกบ ดูแลงำรประงำึ
หลกงขงณฑ์งำรปฏิบกติขง่่ยวงกบต้อร้อาขร่ยน
งำรละขว้นงำรปฏิบกติหน้ำท่่และงำร
ประพฤติมิชอบ ขพ้่อให้ยกดถ้อปฏิบกติ
3. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ต้ำรำชงำร และ
บุคลำงรปฏิบกติตำมคู่ม้อผลประโยชน์ทกบซ้อน
4. ส่าขสริมงำรม่ส่วนร่วมในงำรด่ำขนินงำร
ป้อางกนปรำบปรำมงำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ครอบคลุม และทก่วถกามำงยิ่าตก้น ขพ้่อ
ร่วมสร้ำาแนวทำาและมำตรงำรในด่ำขนินงำร
สร้ำาจิตสำนกงให้ต้ำรำชงำรรกาขง่ยจ
งำรทุจริตทุงรูปแบบ
1. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ ต้ำรำชงำร และ
บุคลำงร ให้ปฏิบกติตำมหลกงขงณฑ์และ
แนวทำา งำรจกดซ้้อจกดจ้ำา โดยขคร่าครกด
2. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ขจ้ำหน้ำท่่
ผู้รกบผิดชอบด้ำนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาพกสดุจกดทำ
รำยาำนสรุปขสนอให้หกวหน้ำส่วนรำชงำร
ทรำบ
4. ควบคุม งำงกบ ดูแลให้ต้ำรำชงำรและ
บุคลำงร ให้ปฏิบกติตำม พ.ร.บ. งำรจกดซ้้อ
จกดจ้ำา อย่ำาขคร่าครกด

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ง.พ.
60

ไตรมาส 3
ม่.ค.
60

ขม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ง.ค.
60

ส.ค.
60

ง.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต ๒
ที่ ศธ ๐๔๐๕๓/
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
...................................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
เรื่องเดิม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรและการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมให้วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลการ
ประเมิน ITA มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง มาตรการ ในการแก้ไข ป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๑ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ โดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ และได้กาหนด
ประชุมทีมบริหารในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ข้อเท็จจริง ที่ประชุมทีมบริหารได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผลการประเมิน ITA และได้จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอและพิจารณา ที่ประชุมทีมบริหารได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลการประเมิน ITA และได้จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรด – ทราบ
- ลงนามรับรองแผนฯ / หนังสือส่ง
สัมพันธ์ เซ่งหลี
(นายสัมพันธ์ เซ่งหลี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
แสวง ศรีพะเนิน
(นายแสวง ศรีพะเนิน)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงนามแล้ว
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ที่ ๕๓ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทาแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
------------------------งำรม่ผลประโยชน์ทกบซ้อนถ้อขป็นงำรทุจริตคอร์รกปชก่นประขภทหนก่า ขพรำะขป็นงำรแสวาหำ ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยงำรละขมิดต่องฎหมำยหร้อจริยธรรมด้วยงำรใช้อำนำจในตำแหน่าหน้ำท่่ไปแทรงแซา งำรใช้ดุลยพินิจใน
งระบวนงำรตกดสินใจตอาขจ้ำหน้ำท่่ตอารกฐ จนทำให้ขงิดงำรละทิ้าคุณธรรมในงำรปฏิบกติหน้ำท่่สำธำรณะ ตำดควำม
ขป็นอิสระ ควำมขป็นงลำา และควำมขป็นธรรม จนส่าผลงระทบต่อประโยชน์สำธำรณะตอาส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลกงตอาอาค์งร หน่วยาำน สถำบกนและสกาคมต้อาสูญขส่ยไป โดยผลประโยชน์ท่สูญขส่ยไปอำจอยู่ในรูปตอา
ผลประโยชน์ทำางำรขาิน คุณภำพงำรให้บริงำร ควำมขป็นธรรมในสกาคม รวมถกาคุณค่ำอ้่น ๆ
ขพ้่อให้งำรดำขนินงำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อน โดย
วิขครำะห์ควำมขส่่ยาขง่่ยวงกบงำรปฏิบกติาำนท่่อำจขงิดผลประโยชน์ทกบซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) ขพ้่องำหนดมำตรงำรสำคกญขร่าด่วน
ขชิารุงในงำรป้อางกนงำรทุจริตงำรบริหำราำน ท่่โปร่าใสตรวจสอบได้และงำรแง้ไตปัญหำงำรงระทำผิด
วินกย
ตอาขจ้ำหน้ำท่่รกฐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ประธานคณะทางาน
๑.๒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ทุกท่าน คณะทางาน
๑.๓ ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย
คณะทางาน
๑.๕ นายแสวง ศรีพะเนิน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทางานและเลขานุการ
๑.๖ นายสัมพันธ์ เซ่งหลี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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บันทึกรายงานการประชุม
การจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
--------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
ประธานคณะทางาน
2. นายเอกคณิต รัตนบุรี
รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
คณะทางาน
3. นางอรัญญา ณ ถลาง
รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
คณะทางาน
4. นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์
รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
คณะทางาน
5. นายชัยวัฒน์ ทองสุข
ผอ.กลุ่มอานวยการ
คณะทางาน
6. นายอดิศร แก้วเซ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
7. นางนันทิดา รักษ์นุ้ย
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะทางาน
8. นางจาเรียง ทองสุข
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะทางาน
9. นายรัชพล มณีบุตร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
10. นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
11. นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
แทน ผอ.กลุ่มนิเทศน์
12. นายสัมพันธ์ เซ่งหลี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ติดราชการ
2. นางชุลีกร ทองด้วง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2017
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต ปี 2017 ปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนนเช่นเดียวกับปีก่อน
และมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 43 คะแนนสาหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง คือ นิวซีแลนด์ ด้วยคะแนน 89 คะแนน ประเทศ
ไทยได้เพิ่มขึ้น 2 คะแนนเป็น 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่งผลให้ลาดับเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ 96 และ
อันดับประเทศในอาเซียน สิงคโปร์ ยังคงเป็นผู้นาที่ 84 คะแนน, ตามมาด้วย บรูไน 62 คะแนน, มาเลเซีย 47 คะแนน
, ไทยและอินโดฯ 37 คะแนน, เวียดนาม 35 คะแนน, ฟิลิปปินส์ 34 คะแนน, เมียร์มา 30 คะแนน, ลาว 29 คะแนน
และกัมพูชา 21 คะแนน ไทยอยู่อันดับที่ ๔ ในอาเซียนร่วมกับอินโดนีเซีย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
3.1 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
สรุปผลการประเมินเปรียบเทียบ 2 ปี (ปี 59 ปี 60)
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาตรัง เขต 2

คะแนน ITA
ภาพรวม
ปี 59 ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

86.53

21.72

18.89

15.34

17.79

21.09

21.70

11.69

13.04

16.69

15.38

86.81

ดัชนีที่ 1

ดัชนีที่ 2

ดัชนีที่ 3

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อม
ให้วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลการประเมิน ITA มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง มาตรการ ในการแก้ไข ป้องกัน การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ และ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2561 โดยถือประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสาคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม)
งำรวิขครำะห์ควำมขส่่ยาด้ำนผลประโยชน์ทกบซ้อน ขป็นงำรวิขครำะห์ระดกบโองำสท่่จะขงิดผลงระทบตอา
ควำมขส่่ยาต่ำาๆ ขพ้่อประขมินโองำสและผลงระทบตอาควำมขส่่ยา และดำขนินงำรวิขครำะห์ และจกดลำดกบควำมขส่่ยา
โดยง ำหนดขงณฑ์ ง ำรประขมิ น มำตรฐำนท่่ จ ะใช้ ใ นงำรประขมิ น ควำมขส่่ ย า ด้ ำ นผลประโยชน์ ทก บ ซ้ อ น ได้ แ ง่
ระดกบโองำสท่่จะขงิดควำมขส่่ยา (Likelihood) และควำมรุนแราตอา ผลงระทบ (Impact) และระดกบควำมขส่่ยา ทก้าน่้
งำหนดขงณฑ์ในขชิาคุณภำพขน้่อาจำงขป็นต้อมูลขชิาพรรณำท่่ไม่สำมำรถระบุขป็นตกวขลต หร้อจำนวนขาินท่่ชกดขจนได้
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูามำง
ม่โองำสขงิดตก้นขป็นประจำ
4
สูา
ม่โองำสขงิดตก้นบ่อยครก้า
3
ปำนงลำา
ม่โองำสขงิดตก้นบำาครก้า
2
น้อย
ม่โองำสขงิดตก้นน้อยครก้า
1
น้อยมำง
ม่โองำสขงิดตก้นยำง
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูามำง
ถูงลาโทาทำาวินกยร้ำยแรา
4
สูา
ถูงลาโทาทำาวินกยอย่ำาไม่ร้ำยแรา
3
ปำนงลำา
สร้ำาบรรยำงำึในงำรทำาำนท่่ไม่ขหมำะสม
2
น้อย
สร้ำาควำมไม่สะดวงต่องำรปฏิบกติาำนบ่อยครก้า
1
น้อยมำง
สร้ำาควำมไม่สะดวงต่องำรปฏิบกติาำนนำนๆครก้า
ระดกบตอาควำมขส่่ยา (Degree of Risk) แสดาถการะดกบควำมสำคกญในงำรบริหำรควำมขส่่ยา โดยพิจำรณำ
จำงผลคูณตอาระดกบ โองำสท่่จ ะขงิดควำมขส่่ ยา (Likelihood) งกบระดกบควำมรุนแราตอาผลงระทบ (Impact)
ตอาควำมขส่่ยาแต่ละสำขหตุ (โองำส × ผลงระทบ) งำหนดขงณฑ์ไว้ 4 ระดกบ ดกาน่้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
1
ควำมขส่่ยาระดกบสูามำง (Extreme Risk : E)
2
ควำมขส่่ยาระดกบสูา (High Risk : H)
3
ควำมขส่่ยาระดกบปำนงลำา (Moderate Risk : M)
4
ควำมขส่่ยาระดกบต่ำ (Low Risk : L)
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

สำนกงาำนขตตพ้้นท่่งำรึกงาำประถมึกงาำตรกา ขตต 2 งำหนดควำมขส่่ยาท่่ขง่่ยวงกบผลประโยชน์ทกบซ้อน
จำนวน 3 ประขด็นหลกงดกาน่้
1. งระบวนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาไม่ขป็นไปตำมระขบ่ยบ
2. งำรขบิงจ่ำยาบประมำณท่่ไม่ถูงต้อาตำมระขบ่ยบ
3. งำรขอ้้อประโยชน์ต่อพวงพ้อาในงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
ขม้่อพิจำรณำโองำส/ควำมถ่่ท่จะขงิดขหตุงำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแราตอาผลงระทบ (Impact)
ตอาแต่ละปัจจกยขส่่ยาแล้ว จกานำผลท่่ได้มำพิจำรณำควำมสกมพกนธ์ระหว่ำาโองำสท่่จะขงิดควำมขส่่ยา และผลงระทบ
ตอาควำมขส่่ยาต่องิจงรรม หร้อภำรงิจตอาหน่วยาำนว่ำ ง่อให้ขงิดระดกบตอาควำมขส่่ยาในระดกบใดในตำรำาควำมขส่่ยา
ซก่าจะทำให้ทรำบว่ำม่ควำมขส่่ยาใดขป็นควำมขส่่ยาสูาสุดท่่จะต้อาบริหำรจกดงำรง่อน
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ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1 งระบวนงำรจกดซ้้อจกดจ้ำาไม่ขป็นไปตำมระขบ่ยบ
2 งำรขบิงจ่ำยาบประมำณท่่ไม่ถูงต้อาตำมระขบ่ยบ
3 งำรขอ้้อประโยชน์ต่อพวงพ้อาในงำรจกดซ้้อจกดจ้ำา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

โอกาส ผลกระทบ
1
1
1

1
1
1

ระดับ
ความเสี่ยง
1
1
1

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(1)
(1)

4.2 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด /งบประมาณ)
ที่ประชุมได้กาหนดเป้าประสงค์/ กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด /งบประมาณ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2561 จานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 635,000 บาท เพื่อยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
1. การประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่อต้านการทุจริต
2. เสวนา “สพป.ตรัง เขต 2 สุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
4. สร้างความดี มีวินัย ใจสุจริต จิตสาธารณะ
5. การประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
6. ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2561
7. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมต่อต้านการทุจริต
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “โตไปไม่โกง”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 สานักงานเงินแผ่นดิน ได้มาตรวจติดตามงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ในวันที่ 7 มีนาคม 2561ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายตรวจโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) และวันที่ 7 มีนาคม 2561
ในช่วงเช้า ตรวจโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บนั ทึกการประชุม
(นายสัมพันธ์ เซ่งหลี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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ภาพการประชุมวิเคราะห์ และการจัดทาแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

